
’t Is heel spannend, ’t Is heel anders dan de 

video spelletjes van vroeger. Speel mee in de 

opwindende wereld van Nintendo. 

De nieuwste sensatie in spelcomputers. 

Video games met duizend-en-één fantastische 

mogelijkheden. 

Je kunt er ijsbergen mee beklimmen. Je 

kunt er mee motor racen. Je bent Kung Fu 

meester. Of tennisser Mc Enroe. 

De wereld van Nintendo is sport, spel, 

spanning en snelheid. Neem bijvoorbeeld 

Family Fun Fitness. 

Het absolute hoogtepunt is de horden¬ 

loop. Nog nooit in Nederland vertoond. 

Control Deck / Spel controllers 

Je springt en sprint op een mat. Thuis voor 

de buis. Op ’tTV scherm scheren de figuurtjes 

over de horden. Wie gaat er als eerste door 

’t lint? Wie blijft er jammerlijk op de 5e horde 

steken? Jij? Je vriend? Je vriendin? Of iemand 

van de familie? Wat een belevenis! 

En iedereen 

kan ’t spelen. 

Klein en groot. 

Want de basis 

is het zgn. 

Control Deck 

en 2 spel- 

controllers. 
Het beeldscherm 

Je sluit ze heel makkelijk en direct aan op 

je TV toestel. Je stopt de spelcassette in het 

Control Deck... en dan ver¬ 

geet je de hele wereld 

om je heen! 

Het spel 



De robot 

ring te meten met een 

echte robot. 
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Kleuren. Actie. Geluid. 
De wereld van Nintendo is levensecht. De 

briljante kleuren. De realistische figuurtjes. 

Het driedimensionale beeld. De geluiden, 

waardoor het lijkt als of je er middenin zit. Nin¬ 

tendo heeft niets aan het toeval overgelaten. 

Exitebike (programmeerbaar) Mach Rider (programmeerbaar) 

Wrecking Crew 
(programmeerbaar) 

Tennis 

Kung Fu 

Ice Climber Soccer (voetbal) 

Pin Ball 

Clu Clu Land Donkey Kong 

Popeye Donkey Kong 3 

Slalom 

Nintendo, steeds weer nieuw en anders 
Nintendo is ’s werelds absolute nr. 1 in 

spelcomputers. Of het nu in Japan, Amerika of 

Europa is. Steeds komen er nieuwe games uit. 

Ook in 1988. De één nog spectaculairder en 

realistischer dan de andere. 
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Nintendo en het verschil 
Het verschil in videospelletjes vind je op 

de verpakking. Staat daar Nintendo op, dan 

weetje dat de techniek perfect is tot in de aller¬ 

kleinste details. Dat je er jarenlang plezier van 

hebt. Dat het spel volwassener is dan ooit. Let 

alleen maar op Nintendo. I 

Vraag of de winkelier het wil demonstre¬ 

ren. Vergeet dan niet dat Nintendo zo machtig 

spannend is, dat je de tijd en iedereen om je 

heen glad vergeet. j 

EnTERTPinmEm svsteiti 

Machtig spannend. 
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